
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর  

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও অমিেপ্তরািীন মবমিন্ন েপ্তর/মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কম মরত কম মচারীদের পদোন্নমতর খসড়া জ্জেষ্ঠতা তামলকা: 

 

পদ োন্নতিদ োগ্য পদ র নোম: সহকোরী উপদেলো মোধ্যতমক তিক্ষো অতিসোর 

তিডোর পদের নাম:  

(ক) 13তম জ্েডভুক্ত- প্রিান সহকারী, মহসাবরক্ষক কাম প্রিান সহকারী, অমডটর, প্রিান সহকারী কাম মহসাবরক্ষক ও সাঁটমলমপকার কাম কমিউটার অপাদরটর 

(খ) ১৪ তম জ্েডভুক্ত- উচ্চমান সহকারী, প্রিান সহকারী কাম মহসাব রক্ষক, প্রিান সহকারী, মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম বা মহসাবরক্ষক ও সাঁটমুদ্রাক্ষমরক কাম কমিউটার অপাদরটর বা ব্যমক্তগত সহকারী কাম স্টেদনোটোইতপে 

 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

01 

 

 

জনাব জয়তী রানী ির 

সাঁটমলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 08-01-1974 

এসএসমস-3য়-1990 

এইচএসমস-2য়-1994 

মবএসএস(পাস)-3য়-1996 

সাঁটমলমপকার 23-02-1998 সরাসমর সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

23-02-1998 

 - - -  

23-02-1998 

জ্েড-1৩ 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় স্টেতণ। আদবেন োড়া 

জ্কান কাগজপে জ্নই। 2021 

সাদলর এমসআর োমখল করা 

হয়মন। 

 

02 

 

 

জনাব মমনরা আক্তার 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 01-02-1979 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1996 

স্নাতক(পাস) -2য়-1998 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2001 

মব.এড-3.19-2019 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

15-12-2004 সরাসমর সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

15-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই 15-১২-২০০৪ 

জ্েড-1৩ 

 

 

03 

 

 

জনাব আেমা পারিীন 

সাঁট মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 21-02-1978 

এস.এস.মস-2য়-1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

স্নাতক(পাস) -2.73-2018 

 

সাঁট মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

19-12-2004 সরাসমর সাঁট মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

19-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই 19-12-2004 

জ্েড-1৩ 

মবএড মডমে এবাং এমসআর এর 

মূলকমপ জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

 

04 

 

 

 

জনাব মুহাম্মে আবুল কালাম 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, 

ময়মনমসাংহ অঞ্চল, ময়মনমসাংহ 

জন্ম তামরখ: 08-09-1978 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-3য়-1995 

স্নাতক(পাস)-2য়-1999 

স্নাতদকাত্তর-3.53-2003 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

19-12-2004 সরাসমর সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

19-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই 19-১২-২০০৪ 

জ্েড-1৩ 

তি.এড তডতি জ্নই।  

 

 

05 

 

 

 

জনাব জ্মা: আসাদুজ্জামান 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 20-04-1980 

োমখল-2য়-1995 

আমলম-2য়-1997 

স্নাতক(পাস)-2য়-2001 

মব.এড-3.34-2019 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

30-12-2004 সরাসমর সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

30-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই ৩০-১২-২০০৪ 

জ্েড-1৩ 

 

 

06 

 

 

 

জনাব জ্মা: হাইদুল ইসলাম 

সাঁট-মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 11-04-1981 

এস.এস.মস-1ম-1997 

এইচ.এস.মস-1ম-2000 

স্নাতক(পাস) -2য়-2008 

 

সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

30-12-2004 সরাসমর সাঁট-মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

30-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই ৩০-১২-২০০৪ 

জ্েড-1৩ 

তি.এড তডতি এিং মূল 

এমসআর জ্নই।  

 

 

07 

 

 

 

জনাব জ্মা: রম কুল ইসলাম 

সাঁট মলমপকার কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 25-04-1968 

এস.এস.মস-2য়-1983 

এইচ.এস.মস-2য়-1986 

স্নাতক(পাস)-পোি-1993 

মব.এড-3.38-2017 

 

সাঁট মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

01-02-1995 প্রকল্প সাঁট মলমপকার 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

01-07-2000 

25-01-

2006 

হোঁ হোঁ নাই 25-01-2006 

জ্েড-1৩ 

স্নাতদক পাশ জ্েমণ।  

 

08 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে মেোরুল ইসলাম 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

এস.এস.মস-2য়-1989 

এইচ.এস.মস-1ম-1991 

স্নাতক(পাস)-2য়-1993 

 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

24-02-1998 সরোসতর সাঁট মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

24-02-1998 

- - হোঁ নাই 24-02-1998 

জ্েড-1৪ 

মবএড মডমে জ্নই। 

জ্ াগোনপে, সনেপে, 

স্থায়ীকরদণর কমপ ও 2017 

হদি 2021 সোদলর মুল 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

 

মধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, কুমমল্লা 

অঞ্চল, কুমমল্লা 

জন্ম তামরখ: 31-12-1972 

এমসআর এবাং সামি মস বইদয়র 

 দটাকমপ জ্নই। 
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জনাব রমব কুমার সরকার 

উচ্চমান সহকারী (স্ব জ্বতদন) 

মূলপে-সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক কাম 

কমিউটার অপাদরটর 

শহীে জ্শখ রাদসল সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা 

এস.এস.মস-২য়-1987 

এইচ.এস.মস-৩য়-1991 

স্নাতক(পাস)-3য়-1993  

স্নাতদকাত্তর-৩য়-1998 

এমএড-২.১১-২০০৬ 

 

সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

24-02-1998 সরোসতর সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর  

24-02-98 

- হোঁ হোঁ নাই 24-02-1998 

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় স্টেতণ। তিএড তডতি 

স্টনই।  2021 সোদলর এতসআর 

স্টনই। 2017 সোদলর এতসআরএ 

প্রতি স্বোক্ষরকোরী কম মকিমোর 

স্বোক্ষর-সীল স্টনই, 2018 

সোদলর এতসআরএ প্রতিদি ন 

কোরী কম মকিমোর সীল স্টনই। 

এইচএসতস ও এমএড পোদির 

সন  এর কতপ স্টনই।  
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জনাব আবু সাইে জ্মা: এমোদুল হক 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

মুলপে- উচ্চমান সহকারী 

জ্জলা মশক্ষা অম স, ময়মনমসাংহ 

জন্ম তামরখ: 30-11-1965 

এস.এস.মস-2য়-1981 

এইচ.এস.মস-3য়-1984 

স্নাতক(পাস)-2য়-1987 

মব.এড-2য়-1994 

মনম্নমান সহকারী 01-06-1985 আত্ত্বীকৃত 

 

উচ্চমান সহকারী 

08-07-2001 

18-08-

1990 

হোঁ হোঁ নাই 08-07-2001 

জ্েড-14 

 

11 

 

 

 

 

জনাব জ্মাসাম্মৎ জ্হদলনা জ্বগম 

সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, 

বমরশাল অঞ্চল, বমরশাল 

জন্ম তামরখ: 30-12-1979 

এস.এস.মস-1ম-1995 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক(পাস)-3য়-1999 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2001 

মব.এড-1ম-2018 

সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

18-12-2004 সরাসমর 

- 

সাঁট-মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

18-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই 18-১২-২০০৪ 

জ্েড-14 

 

 

12 

 

 

জনাব নাজমা আক্তার 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা,  

খুলনা অঞ্চল, খুলনা 

জন্ম তামরখ: 01-01-1980 

এস.এস.মস-1ম-1995 

এইচ.এস.মস-1ম-1997 

স্নাতক(পাস)-2য়-2000 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2001 

তিএড-১ম-2020 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

27-12-2004 সরাসমর - সাঁট মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

27-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই 27-12-2004 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

13 

 

 

জনাব জ্মা: এনামুল হক 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক কাম কমিউটার 

অপাদরটর, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

বমরশাল অঞ্চল, বমরশাল 

জন্ম তামরখ: 15-01-1981 

এস.এস.মস-1ম-1995 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক(পাস)-2য়-2000 

স্নাতদকাত্তর -২য়-2001 

মব.এড-2য়-2017 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

 

30-12-2004 সরাসমর 

 

সাঁট মুদ্রাক্ষমরক 

কাম কমিউটার 

অপাদরটর 

30-12-2004 

- হোঁ হোঁ নাই 30-12-2004 

জ্েড-14 

 

14 

 

 

জনাব স্বপন কুমার পাল 

প্রিান সহকারী 

টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, রাজশাহী।  

জন্ম তামরখ: 15-091974 

এস.এস.মস-1ম- 89 

এইচ.এস.মস-2য়-91 

স্নাতক -3য়-93 

জ্হডএমসস্ট্োন্ট 09-09-97 প্রকল্প 

 

উচ্চমান সহকারী 

01-07-1999 

10-03-08 হোঁ হোঁ নাই 10-03-08 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় স্টেতণ। 2021 সাদলর এমস 

আর োমখল করা হয়মন। 

15 

 

 

 

জনাব মবকাশ চন্দ্র মজুমোর 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

 জন্ম তামরখ: 01-06-1966 

এস.এস.মস-১ম-1981 

এইচ.এস.মস-2য়-1984 

স্নাতক(স)-২য়-1987 

মব.এড-২য়-1993 

এম.এড-2য়-1996 

কোমশয়ারকাম 

জ্স্ট্ার 

মকপার 

14-12-95 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

13-02-11 

 

- হোঁ হোঁ নাই 13-02-2011 

জ্েড-14 

 

 

16 

 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে নুরুজ্জামান 

উচ্চমান সহকারী, আরমামনদটালা 

সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 01-12-1979 

এস .এস.মস-১ম- 1995 

এইচ.এস.মস-২য়-1997 

স্নাতক -2য়-2001 

মব.এড-3.19-2019 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

28-02-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

13-02-2011 

 

- হোঁ হোঁ নাই 13-02-2011 

জ্েড-14 

 

 

 

17 

 

 

জনাব আবদুল কাইয়ুম 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা মশক্ষা অম স, নরমসাংেী 

জন্ম তামরখ: 01-11-1973 

এস.এস.মস-2য়-1989 

এইচ.এস.মস-1ম-1991 

স্নাতক-2য়-1993 

মব.এড-3.28-2020 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

14-12-1995 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

17-02-2011 

 

- হোঁ 

 

হোঁ নাই 17-02-2011 

জ্েড-14 

 

 

18 

 

 

 

জনাব জ্মা: শহীদুল ইসলাম 

উচ্চমান সহকারী, জ্শদরবাাংলা নগর 

সরকামর বালক উচ্চ মবদ্যালয় 

জন্ম তামরখ: 01-06-1976 

 

 

এস.এস.মস-2য়-1992 

এইচ.এস.মস-1ম-1994 

স্নাতক -2য়-1997 

মব.এড-2য়-2000 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

17-12-1995 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

17-02-2011 

 

- হোঁ হোঁ নাই 17-02-2011 

জ্েড-14 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

19 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মদুল ইসলাম ভূঞা 

উচ্চমান সহকারী,মমতমিল সরকামর 

বালক উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 03-05-1970 

এস.এস.মস-2য়-1986 

এইচ.এস.মস-কিা-1990 

স্নাতক -2য়-1992 

মব.এড-2য়-1999 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

18-12-1995 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

17-02-2011 

- হোঁ 

 

হোঁ নাই 17-02-2011 

জ্েড-14 

 

 

20 

 

 

জনাব ম া: ম হেদী োসান 

উচ্চ ান সেকারী,  াধ্যম ক ও 

উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর বাাংলহদি, ঢাকা 

জন্মতামরখ: ০৫-০৩-১৯৭৯ 

এস.এস.মস-  ১ - ১৯৯৫ 

এইচএসমস- ২য়- ১৯৯৮ 

স্নাতক-     ৩য়- ২০০৩ 

 

অমিস সেকারী 

কা  কমিউটার 

মুদ্রাক্ষ মরক 

২৭-০২-২০০৫ সরাসমর 

 

উচ্চ ান সেকারী 

২২-০২-২০১১ 

 

    ২২-০২-২০১১ 

জ্েড-14 

 

মবএড মডমে জ্নই। আদবেন 

োড়া জ্কান কাগজপে জ্নই। 

2021 সাদলর এমসআর োমখল 

করা হয়মন। 

21 

 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে ইদ্রীস আলী 

মসকোর, উচ্চামান সহকারী 

 মরেপুর মজলা স্কুল,  মরেপুর।  

জন্ম তামরখ: 02-03-1974 

এস.এস.মস-2য়-1990 

এইচ.এস.মস-2য়-1992 

স্নাতক -3য়-1994 

মব.এড-2য়-2000 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

17-12-1995 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

24-02-2011 

- হোঁ হোঁ নাই 24-02-2011 

জ্েড-14 

স্নাতক ৩য় জ্েমণ। 2021 

সোদলর এতসআর  োতখদল 

কর্তমপদক্ষর অিোয়নপত্র স্টনই। 

22 

 

 

জনাব মবপুল চন্দ্র সাহা 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

মূলপে- উচ্চমান সহকারী 

জ্জলা মশক্ষা অম স, নারায়নগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: 31-12-1974 

এস.এস.মস-3য়-1991 

এইচ.এস.মস-2য়-1993 

স্নাতক-3য়-1995 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2000 

মব.এড-3.39-2019 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

18-12-1995 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

27-02-2011 

 

- হোঁ হোঁ নাই 27-02-2011 

জ্েড-14 

 

 

23 

 

 

 

জনাব মকরণ মালা সাহা 

উচ্চমান সহকারী 

ব্রাক্ষন্দী জ্ক. জ্ক. এম সরকামর উচ্চ 

মবদ্যালয়, নরমসাংেী 

জন্ম তামরখ: 24-01-1974 

এস.এস.মস-2য়-1989 

এইচ.এস.মস-2য়-1991 

স্নাতক-2য়-1993 

মব.এড-3.60-2020 

 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

01-01-1996 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

03-03-2011 

 

- হোঁ 

 

হোঁ নাই 03-03-2011 

জ্েড-14 

 

 

 

24 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে োয়ীদুল ইসলাম ভূঞা  

প্রিান সহকারী 

আনন্দ জ্মাহন কদলজ, ময়মনমসাংহ 

জন্ম তামরখ: 25-01-1978 

এস.এস.মস-1ম- 1992 

এইচ.এস.মস-3য়-1998 

স্নাতক -২য়-2003 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2010 

মহসাব সহকারী 21-11-2000 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক 

07-03-2011 

 

- হো হো নাই 07-03-2011 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি স্টনই, মবএসএস ও 

এমএসএস মডমে অজমদন 

 থা থ কর্তমপদক্ষর অনুমমত 

এবাং 2021 সাদলর এমসআর 

জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: মলয়াকত জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক কাম-ক্লাকম 

মূলপে-প্রিান সহকারী 

জ্জলা মশক্ষা অম স, শরীয়তপুর  

জন্ম তামরখ: 01-06-1970 

এস.এস.মস-2য়-1987 

এইচ.এস.মস-

কম্পোটদমন্টোল-1989 

স্নাতক -2.80-2016 

তিএড-3.34-2020 

অম স সহকারী 14-07-1998 আত্ত্বীকৃত 

- 

প্রিান সহকারী 

08-03-2011 

30-09-

2003 

হোঁ হোঁ নাই 08-03-2011 

জ্েড-14 

মব.এস.এস মডমে অদজমদনর 

জ্ক্ষদে কর্তমপদক্ষর অনুমমত 

জ্নই। 

 

26 

 

জনাব এইচ. এম মাইনুল কবীর, 

মহসাবরক্ষক 

মূলপে-উচ্চমান সহকারী 

সরকামর সাংগীত কদলজ, ঢোকো 

জন্ম তামরখ: 31-01-1971 

এস.এস.মস-1ম-1988 

এইচ.এস.মস-2য়-1990 

স্নাতক-2য়-1992 

মব.এড-2য়-2019 

 

জ্টার মকপার 10-07-1996 প্রকল্প 

 

উচ্চমান সহকারী 

10-03-2011 

 

11-10-

2006 

হোঁ 

 

হোঁ নাই 10-03-2011 

জ্েড-14 

 

27 

 

 

 

জনাব জ্মাসা তাসমলমা খাতুন 

প্রিান সহকারী, সরকামর টিচাস ম 

জ্েমনাং কদলজ, খুলনা 

জন্ম তামরখ: 22-11-1966 

এস.এস.মস-2য়-1981 

এইচ.এস.মস-2য়-1985 

স্নাতক-3য়-1988 

মব.এড-2য়-1992 

টাইমপট কাম 

ক্লাকম 

 

06-05-1990 প্রকল্প 

 

প্রিান সহকারী 

13-03-2011 

 

14-06-

1998 

হোঁ হোঁ নাই 13-03-2011 

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ । মব.এড 

িমতমর জ্ক্ষদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর অনুমমত জ্নই। 

2021 সোদলর এতসআর  োতখল 

করো হয়তন। 

 

28 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে আমমর জ্হাদসন, 

প্রিান সহকারী 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 28-09-1976 

এস.এস.মস-1ম-1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক-2য়-1999 

তিএড-3.59-2020 

মহসাব সহকারী 

 

01-03-2001 সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

13-03-2011 

- হোঁ হোঁ নাই 13-03-2011 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: জ্মাবারক উল্লাহ 

উচ্চমান সহকারী,  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর, 

ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 16-06-1982 

এস.এস.মস-1ম-1997 

এইচ.এস.মস-২য়-1999 

স্নাতক -৩য়-2001 

মব.এড-3.11-2019 

অম স সহকরী 

কাম কতম্পউটোর 

মুদ্রাক্ষমরক 

01-03-2005 সরাসমর 

 

উচ্চচ্চমান সহকারী 

13-03-2011 

 

 হোঁ হোঁ নাই 13-03-2011 

জ্েড-14 

স্নাতদক ৩য় জ্েমণ। মূল 

এমসআর জ্নই। 

 

30 

 

 

জনাব মমঠু রানী জ্ে  

প্রিান সহকারী, 

চাঁেপুর সরকামর মমহলা কদলজ, 

চাঁেপুর 

জন্মতামরখ: ০১-০১-১৯৭৭ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.মস-২য়- ১৯৯৪ 

স্নাতক-   ২য়- ১৯৯৭ 

স্নাতদকাত্তর-১ম-২০১২ 

অম স সহ. কাম 

মুদ্রামক্ষমরক 

 

০৫-০৯-২০০০ সরাসমর 

 

প্রিান সহকারী 

২০-০৩-২০১১ 

 

 হো হো নাই 20-03-2011 

জ্েড-14 

তিএড তডতি স্টনই। 2021 

সোদলর এতসআর, প্রধোন 

সহকোরী পদ  স্ট োগ োদনর কতপ 

এিং দুইদসট কোগেপত্র স্টনই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব রঘুনাথ পাল 

মহসাবরক্ষক,উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, গাবতলী, বগুড়া     

জন্ম তামরখ: 30-11-1969 

এস.এস.মস-২য়- 1986 

এইচ.এস.মস-৩য়-1988 

স্নাতক -২য়-1990 

মব.এড-3.40-202১ 

মহসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

26-12-1993 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: শাহাবুমিন 

মহসাব রক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স কামলয়াককর, 

গামজপুর। 

 জন্ম তামরখ: 16-11-1965 

এস.এস.মস-2য়-1981 

এইচ.এস.মস-3য়-1984 

স্নাতক-3য়-1987 

 

 

মহসাবরক্ষক-কাম 

ক্লাকম 

27-12-93- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 

01-07-01 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-13 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় স্টেতণ। 2021 সাদলর 

এমসআর োমখল করা হয়মন। 

 

33 

 

 

জনাব জ্মা: ইউনুস আলী 

মহসাবরক্ষক 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 02-07-1971 

এস.এস.মস-২য়- 1987 

এইচ.এস.মস-৩য়-1989 

স্নাতক -৩য়-1991 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1995 

 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

27-12-

1993- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই।   
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জনাব আবুল আসাে জ্মা: মজয়া উল্লাহ 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

ফুলবাড়ী, মেনাজপুর 

জন্ম তামরখ: 01-12-1969 

এস.এস.মস-2য়-1984 

এইচ.এস.মস-2য়-1986 

স্নাতক-3য়-1988 

 

 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

28-12-

1993- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ 

 

হোঁ নাই 13-01-2013 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই। স্নোিদক ৩য় 

জ্েমণ। 

 

35 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে আবদুল্লাহ 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, জ্কািানীগঞ্জ, 

জ্নায়াখালী  

জন্ম তামরখ: 01-01-1968 

এস.এস.মস-2য়- 1984 

এইচ.এস.মস-২য়-1986 

স্নাতক -৩য়-1988 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1993 

মব.এড-২য়-2019 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

29-12-

1993- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 01-07-2001 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

36 

 

 

েনোি স্টমোসো: নোেমো িোহীন 

তহসোিরক্ষক, উপদেলো মোধ্যতমক 

তিক্ষো অতিস, স র, ত নোেপুর 

েন্মিোতরখ: 01-06-1968 

এস.এস.মস-2য় - 19৮3 

এইচ.এস.মস- ২য়-1985 

স্নোিক-৩য়-1988 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

30-12-১৯৯৩ প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

মবএড মডমি মনই। স্নাতহক ৩য 

মেমি। রাজস্বখাহত মযাগদাহনর 

কমি মনই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: রজব আলী জ্খান্দকার 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

উল্লাপাড়া, মসরাজগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: ১৬-০৭-১৯৭০ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৫ 

এইচ.এস.মস-৩য়-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৯ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৪ 

মব.এড-৩.৪৮-২০২০ 

মহসাব রক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

৩০-১২-১৯৯৩ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্নোর উিীন আহম্মে 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

শশলকুপা, মিনাইেহ 

জন্ম তামরখ: ০২-১০-১৯৬৮ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৮৩ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৫ 

স্নাতক -২য়-১৯৮৯ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-১৯৯০ 

মব.এড-৩.৩৭-২০১৯ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

০১-০১-১৯৯৪ 

- 

প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

39 

 

 

জনাব জ্মা: নাজমুল হক 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, জ্গাোগাড়ী, রাজশাহী 

 জন্ম তামরখ: ০২-১১-১৯৬৯ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯১ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৫ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

০১-০১-১৯৯৪ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই। 

 

40 

 

 

 

জনাব জ্মা: আব্দুল হাই 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

জ্েওয়ানগঞ্জ, জামালপুর 

জন্ম তামরখ: ১৫-০৪-১৯৭০ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৫ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৭ 

স্নাতক-৩য়-১৯৮৯ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৬ 

মব.এড- ২য়-২০০২  

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

০১-০১-১৯৯৪ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-১৩ হোঁ হোঁ নো ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

41 

 

জনাব সুশীল চন্দ্র রায় 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

মডমলা, নীল ামারী 

জন্ম তামরখ: 08-05-1966 

এস.এস.মস-2য়-1982 

এইচ.এস.মস-1ম-1984 

স্নাতক -3য়-1986 

স্নাতদকাত্তর-2য়-1993 

মব.এড-3.67-2021 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

02-01-1994- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

42 

 

 

 

 

জনাব মািব চন্দ্র বসু 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

হাটহাজারী, চট্টোম 

জন্ম তামরখ: ০১-০৭-১৯৬৮ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.মস-৩য়-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৯ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯3 

মব.এড-১ম-২০১৭ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

০৪-০১-১৯৯৪ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

43 

 

 

 

জনাব জ্মাোঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স  

রায়গঞ্জ, মসরাজগঞ্জ। 

জন্ম তামরখ: 07-06-1970 

এসএসমস-1ম-1985 

এইচ.এস.মস-2য়-1987 

স্নাতক-3য়-1989 

স্নাতদকাত্তর -3.14-2006 

মব.এড-3.46-2020 

মহসাবরক্ষক-কাম 

ক্লাকম 

12-03-94- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 

01-07-2001 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-13 

 

জ্েড-14 

 

 

44 

 

জনাব সঞ্জয় কুমার পাল 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স 

মশবগঞ্জ , বগুড়া 

জন্ম তামরখ: ৩০-১২-১৯৬৮ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৮ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-১৯৯০ 

মব.এড-৩.৩১-২০২০ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

১৬-০৮-১৯৯৪ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-১৩ হাঁ হাঁ না ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

45 

 

 

জনাব  জ্মা:  ারুক জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, পাব মতীপুর, মেনাজপুর 

জন্ম তামরখ: ০৪-১০-১৯৬৭ 

এস.এস.মস-৩য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯০ 

 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

১৭-০৮-১৯৯৪ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-১৩ হোঁ হোঁ না ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় জ্েমণ। 

 

46 

 

 

 

জনাব জ্মা: মম জুল হক 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

ইসলামপুর, জামালপুর  

জন্ম তামরখ: 23-10-1967 

এস.এস.মস-২য়- 1984 

এইচ.এস.মস-১ম-1986 

স্নাতক -৩য়-1989 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1992 

মব.এড-2য়-2010 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

18-08-1994 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক  

01-07-2001 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

47 

 

 

 

জনাব জ্মা: কামাল আহম্মে  

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

বাঘারপাড়া,  দশার 

জন্ম তামরখ: ১৩-০২-১৯৬৯ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৮৫ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯১ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০৯৮ 

মব.এড-৩.৬৬-২০০৭ 

এল.এল.মব-3য়-2011 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

৩০-০৪-১৯৯৫ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

48 

 

 

জনাব জ্মা: নূরুল আলম 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, মান্দা, নওগাঁ 

জন্ম তামরখ: ১৫-০৬-১৯৬৮ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৮ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-১৯৯৪ 

এোকাউন্টোন্ট 

কাম ক্লাকম 

 

০২-০৫-১৯৯৫ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় জ্েমণ । 2021 সাদলর 

এমসআর োমখল করা হয়মন। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

 

49 

 

 

জনাব জ্মা: আবুল কালাম আজাে, 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

জ্কািানীগঞ্জ, মসদলট  

জন্ম তামরখ: 10-07-1968 

এস.এস.মস-3য়- 1983 

এইচ.এস.মস-২য়-1985 

স্নাতক -৩য়-1987 

মব.এড-2য়-2006 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2006 

এোকাউন্ট কাম 

ক্লাকম 

 

02-05-1995- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক  

01-07-2001 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

50 

 

 

 

জনাব জ্মা:  হামসবুল আলম মমজমা 

মহসাবরক্ষক, 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

কামারখন্দ, মসরাজগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: ২০-১২-১৯৭০ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৬ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯০ 

স্নাতক-৩য়-১৯৯১ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০১০ 

মব.এড-৩.৫২-২০২০ 

এোকাউ 

ন্টোন্ট কাম ক্লাকম 

 

০২-০৫-১৯৯৫ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

51 

 

 

জনাব জ্মাোঃ নামজম উমিন 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, জ্বলাব, নরমসাংেী। 

জন্ম তামরখ: 10-06-1969 

এস.এস.মস-1ম- 1984 

এইচ.এস.মস-2য়-1986 

স্নাতক -2য়-1990 

 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

03-05-95 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক  

১-০৭-২০০১ 

 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-13 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই । এমসআর-

এ প্রমতদবেন ও 

প্রমতস্বাক্ষরকারী একই 

কম মকতমা। 

 

52 

 

 

 

জনাব জ্মা: সাখাওয়াৎ জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

ধনুট, বগুড়া  

জন্ম তামরখ: 31-10-1969 

এস.এস.মস-২য়- 1986 

এইচ.এস.মস-৩য়-1989 

স্নাতক-৩য়-1992 

স্নাতদকাত্তর -২য়-1996 

মব.এড-1ম-2021 

এোকাউন্ট কাম 

ক্লাকম 

 

03-05-

1995- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক  

01-07-2001 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

53 

 

 

 

জনাব তপন কুমার সরকার 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

তজুমমিন, জ্িালা 

জন্ম তামরখ: 01-08-1966 

এস.এস.মস-2য়-1982 

এইচ.এস.মস-2য়-1984 

স্নাতক -3য়-1988 

স্নাতদকাত্তর-3য়-1989 

মব.এড-3.38-2007 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

06-05-1995 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ । 

 

 

54 

 

 

 

জনাব জ্মা: সাদজদুর রহমান 

মহসাব রক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, বমলয়াকামন্দ, 

রাজবাড়ী। 

জন্ম তামরখ: 16-07-1970 

এস.এস.মস-2য়-1985 

এইচ.এস.মস-2য়-1987 

স্নাতক-3য়-1990 

স্নাতদকাত্তর-2য়-1992 

 

এোকাউন্টোন্ট-

কাম ক্লাকম 

06-05-95 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-01 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই । 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

55 

 

 

 

জনাব জ্মা: আসাদুল হক 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, সের, মকদশারগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: 30-06-1971 

এস.এস.মস-2য়-1988 

এইচ.এস.মস-2য়-1991 

স্নাতক -3য়-1992 

স্নাতদকাত্তর-2য়-1994 

তিএড-3.36-2020 

এোকাউন্ট কাম 

ক্লাকম 

 

06-05-1995 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

56 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবদুস সাত্তার জ্েওয়ানজী 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

লক্মীপুর সের, লক্মীপুর  

জন্ম তামরখ: 30-06-1967 

এস.এস.মস-২য়- 1982 

এইচ.এস.মস-২য়-1984 

স্নাতক -২য়-1986 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1989 

মব.এড-2য়-1997 

এোকাউন্ট কাম 

ক্লাকম 

 

07-05-1995 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 01-07-2001 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

57 

 

 

 

জনাব জ্মা: শাহজাহান আলী 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

গুরুোসপুর, নাদটার 

 জন্ম তামরখ: ১০-০১-১৯৬৯ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৪ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৬ 

স্নাতক -৩য়-১৯৮৮ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯০ 

 

এোকাউন্টোন্ট 

কাম ক্লাকম 

 

৭-০৫-১৯৯৫ প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই।  

 

58 

 

 

জনাব জ্মা: আমমনুর রহমান 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, নামলতাবাড়ী, জ্শরপুর 

জন্ম তামরখ:  ২১-০২-১৯৬৮ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৩ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮6 

স্নাতক -৩য়-১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর -৩.৫৫-২০০৮ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

০৮-০৫-১৯৯৫ প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই।  

 

59 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মায়াদজ্জম জ্হাদসন, 

মহসাবরক্ষক উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, সমখপুর, টাঙ্গাইল 

জন্ম তামরখ: 31-03-1968 

এস.এস.মস-১ম- 1983 

এইচ.এস.মস-১ম-1985 

স্নাতক -৩য়-1991 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1992 

এোকাউন্ট কাম 

ক্লাকম 

 

13-05-1995- প্রকল্প মহসাবরক্ষক  

01-07-2001 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই।  

60 

 

 

 

জনাব জ্মা: জাহাঙ্গীর জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

রপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ     

জন্ম তামরখ: 01-02-1970 

এস.এস.মস-১ম- 1985 

এইচ.এস.মস-২য়-1987 

স্নাতক -৩য়-1989 

স্নাতদকাত্তর -২য়-1991 

মব.এড-3.30-2019 

মহসাবরক্ষক 

কাম ক্লাকম 

15-05-1995- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

61 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে সানু মময়া 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

সের, বরগুনা 

জন্ম তামরখ: ০১-০৭-১৯৭১ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৮৬ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৮ 

স্নাতক -৩য়- ১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯২ 

মব.এড-৩.৪৩-২০১১ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

১২-০৯-১৯৯৫ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

2011 সোদল  োরুল ইহসোন 

তিশ্বতিদ্যোলয় হদি তিএড সন  

অেমন কদরদেন। 

62 

 

 

জনাব জ্মা: জহুরুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, িামরাই, ঢাকা 

জন্মতামরখ: ৩০-০৯-১৯৭২ 

 

এস.এস.মস-১ম-১৯৮৭ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯০ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯২ 

 

মহসাবরক্ষক  

 

২০-০৯-১৯৯৫ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-১৩ হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-20১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় জ্েমণ । 2021 সোদলর 

এতসআর  োতখল করো হয়তন। 

 

63 

 

 

 

জনাব জ্মা: কামরুজ্জামান 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

কচুয়া, চাঁেপুর  

জন্ম তামরখ: 01-11-1972 

এস.এস.মস-২য়- 1987 

এইচ.এস.মস-২য়-1989 

স্নাতক -২য়-1991 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1995 

মব.এড-3.35-2021 

এোকাউন্ট কাম 

ক্লাকম 

 

02-01-1996- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 01-

07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

64 

 

 

 

জনাব জ্মা: রম কুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, বাঁশখালী, চট্টোম 

জন্মতামরখ: ০১-০৭-১৯৭৪ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯০ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯২ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৪ 

স্নাতদকাত্তর -2য়-১৯৯৭ 

এোকাউন্টোন্ট 

কাম ক্লাকম 

 

০২-০১-১৯৯৬ প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হাঁ হাঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই।  

 

65 

 

 

জনাব জ্মা: জ্রজাউল কমরম 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

লাকসাম, কুমমল্লা 

জন্মতামরখ : ৩১-১২-১৯৭৪ 

এস.এসমস-১ম- ১৯৮৯ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯১ 

স্নাতক -২য়-1993 

স্নাতদকাত্তর-২য়- ১৯৯৬ 

মব.এড-   ৩.৩৫- ২০২১ 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

০৩-০১-১৯৯৬ প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

66 

 

 

 

জনাব জ্মা: ম দরাজ আহদম্মে 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

হমরণাকুন্ডু, মিনাইেহ 

 জন্ম তামরখ: ২৫-০৮-১৯৭০ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৬ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৮ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর -৩.৪৩-২০১৮ 

মব.এড-৩.৩৩-২০১৯ 

এোকাউন্টোন্ট 

কাম ক্লাকম 

 

০৬-০১-১৯৯৬ প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

67 

 

 

জনাব জ্মা: জুলম কার সাঈে জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, জ্েলদুয়ার, টাাংগাইল 

 জন্ম তামরখ: ০১-০৯-১৯৭০ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৬ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৮ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯২ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৮ 

মহসাবরক্ষক 

 

০৭-০৮-১৯৯৬ 

- 

প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি এিং 2017 হদি 

2020 সোদলর মুল  এমসআর 

স্টনই। 

 

68 

 

 

 

জনাব জ্মা: শামীম আতা 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

রুপসা, খুলনা  

জন্ম তামরখ: 17-09-1968 

এস.এস.মস-২য়- 1984 

এইচ.এস.মস-৩য়-1988 

স্নাতক -৩য়-1992 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1996 

মব.এড-২য়-1999 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

06-11-1996- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 01-

07-2001 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

69 

 

 

জনাব জ্মা: হামববুর রহমান 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, জ্গামবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা 

 জন্ম তামরখ: ৩০-১২-১৯৭৪ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯০ 

এইচ.এস.মস-৩য়-১৯৯২ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৫ 

 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

১৯-০৪-১৯৯৮ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০১ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় জ্েমণ । 2021 সোদলর 

এতসআর  োতখল করো হয়তন। 

 

70 

 

জনাব মাহবুবুর রহমান ভূঞা 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

জ্সানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।   

জন্ম তামরখ: 02-03-1970 

এস.এস.মস-১ম- 1987 

এইচ.এস.মস-২য়-1989 

স্নাতক-৩য়-1991 

স্নাতদকাত্তর-3.63-2011 

মব.এড-3.3-2019 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

26-04-

1998- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2001 

 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

71 

 

 

 

 

জনাব জ্মা: আবদুল মমমন ভুইয়া, 

মহসাব রক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স 

জ্চৌিোম, কুমমল্লা। 

জন্ম তামরখ: 01-12-1970 

এস.এস.মস-2য়-1987 

এইচ.এস.মস-2য়-1989 

স্নাতক-2য়-1992 

স্নাতদকাত্তর-2য়-1994 

 

মহসাবরক্ষক-কাম 

ক্লাকম 

20-05-98- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

20-10-2001 

 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই । 2016 ও 

2017 সাদলর মূল এমসআর 

স্টনই। 2021 সাদলর এমসআর 

োমখল করা হয়মন। 

72 

 

 

 

জনাব জ্মা: জামকর জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

গ রগাঁও, ময়মনমসাংহ।  

জন্ম তামরখ:  ১৫-০৫-১৯৬৯ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৫ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর -৩.১৭-২০০৯ 

মব.এড-৩.১৮-২019 

মহসাবরক্ষক/ 

অম স সহকারী 

 

১৮-১১-১৯৯৮ - প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০1-২০০৭ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

73 

 

 

 

জনাব জ্মা: রম কুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

কামজপুর, মসরাজগঞ্জ   

জন্ম তামরখ: 28-01-1972 

এস.এস.মস-২য়- 1987 

এইচ.এস.মস-২য়-1990 

স্নাতক -৩য়-1994 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-1995   

এম.এড-2.16-2008 

এম.মবএ-3.31-2009 

মহসাবরক্ষক/ 

অম স সহকারী 

19-11-1998 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-01-2007 

 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই। স্নোিদক ৩য় 

স্টেতণ। ত  ইউতনভোতস মটি অি 

কুতমল্লো হদি এমতিএ সন  

অেমনকৃি তিধোয় িোংলোদ ি 

তিশ্বতি োলয় মুঞ্জুরী কতমিন 

এর পত্র নং 37.01. 

0000.132.41.014.20.22

1, িোতরখ:14-03-2022 এর 

স্টপ্রতক্ষদি তসদ্ধোন্ত গৃহীি হদি। 

 

74 

 

 

 

জনাব জ্মাল্লা জ্মাোঃ আলা উমিন 

আশরা ী, মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স 

পাকুমন্দয়া,  তকজ্শারগঞ্জ। 

 জন্ম তামরখ: 01-07-1974  

এস.এস.মস-2য়- 1990 

এইচ.এস.মস-3য়-1992 

স্নাতক -২য়-1995 

তিএড-3.48-2020 

 

মহসাবরক্ষক/অম 

স সহকারী 

22-11-98 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-01-2007 

 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

75 

 

 

জনাব জ্মা: আব্দুল মান্নান 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা 

অম স,সমরষাবাড়ী, জামালপুর 

 জন্ম তামরখ: ০৭-০৭-১৯৭৫ 

এস.এস.মস-৩য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৫ 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০১ 

মব.এড-২য়-২০০৬ 

মহসাব রক্ষক 

 

০২-০৫-১৯৯৯ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০২-০৭-২০০০ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

স্নোিদকোত্তর সন টি সঠিক নয়। 

 

76 

 

 

 

জনাব জ্মা: জ্মাজা  র জ্হাদসন,  

মহসাবরক্ষক, 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

মমণরামপুর,  দশার 

জন্ম তামরখ: ০১-১০-১৯৭৫ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৪ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৭ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০০৪ 

মব.এড-১ম-২০19 

মহসাবরক্ষক ০৩-০৫-১৯৯৯  প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

77 

 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে কামাল উমিন, 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

নরমসাংেী সের, নরমসাংেী 

জন্ম তামরখ: 15-06-1976 

এস.এসমস-1ম-1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1994 

স্নাতক -2য়-1996 

স্নাতদকাত্তর-3য়-1998 

মব.এড-3.66-2020 

মহসাবরক্ষক 

 

03-05-

1999- 

প্রকল্প 

 

মহসাব রক্ষক 

01-07-2000 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

78 

 

 

 

জনাব জ্মা: মগয়াস উমিন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

সের, মিনাইেহ।  

জন্ম তামরখ: 30-06-1974 

এস.এস.মস-২য়- 1989 

এইচ.এস.মস-২য়-1991 

স্নাতক -২য়-1993 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1995 

মব.এড-3.49-2019 

মহসাবরক্ষক 06-05-

1999- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2000 

 

13-01-

2013 

হো হো নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

79 

 

 

জনাব জ্মাসাম্মৎ মাহমুো জ্বগম,  

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা 

অম স, সের, গাজীপুর 

জন্ম তামরখ: ৩০-০৯-১৯৭৪ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯০ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৫ 

মব.এড-২য়-২০০৪ 

মহসাবরক্ষক 

 

১০-০৫-১৯৯৯  প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-১৩ হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

80 

 

 

 

জনাব জ্মা: শম কুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

জামালপুর সের, জামালপুর  

জন্ম তামরখ: 31-08-1972 

এস.এস.মস-১ম- 1987 

এইচ.এস.মস-১ম-1990 

স্নাতক -২য়-1994 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1997 

মব.এড-2য়-2006 

মহসাবরক্ষক 11-05-1999 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক  

01-07-2000 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

 

81 

 

 

জনাব জ্মা: জ্োদলায়ার জ্হাদসন 

সরোর, মহসাবরক্ষক  

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

মধুপুর, টাঙ্গাইল    

জন্ম তামরখ: 05-06-1971 

এস.এস.মস-২য়- 1986 

এইচ.এস.মস-২য়-1988 

স্নাতক -২য়-1991 

স্নাতদকাত্তর -২য়-1992 

মব.এড-3.66-2006 

মহসাব রক্ষক 

 

12-05-1999 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2000 

 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 

 

82 

 

 

জনাব জ্মাহাম্মে আব্দুল মমতন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

টুমঙ্গপাড়া, জ্গাপালগঞ্জ     

জন্ম তামরখ: 20-05-1971 

 

 

 

 

এস.এস.মস-১ম- 1987 

এইচ.এস.মস-২য়-1989 

স্নাতক -৩য়-1991 

এমমবএ-3.56-1997 

মব.এড-3.51-1998 

মহসাব রক্ষক 

 

13-05-1999 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2000 

 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

ত  ইউতনভোতস মটি অি কুতমল্লো 

হদি এমতিএ এিং তিএড সন  

অেমনকৃি। িোংলোদ ি 

তিশ্বতি োলয় মুঞ্জুরী কতমিন 

এর পত্র নং 37.01.0000. 

132.41. 014.20.221, 

িোতরখ:14-03-2022 এর 

স্টপ্রতক্ষদি তসদ্ধোন্ত গৃহীি হদি। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

83 

 

 

 

জনাব জ্রাকশানা পারিীন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

ফুলতলা, খুলনা 

 জন্ম তামরখ: ১১-০৪-১৯৭৩ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৮ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯০ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৩ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৪ 

মব.এড-২য়-১৯৯৯ 

মহসাবরক্ষক ১৬-০৫-১৯৯৯ প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০০ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

84 

 

 

জনাব জ্মাোঃ জামহদুর রহমান 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স বাউ ল, পটুয়াখালী। 

 জন্ম তামরখ: 01-01-1978 

োমখল-2য়-1992 

এইচ.এস.মস-1ম-1994 

স্নাতক -2য়-1996 

স্নাতদকাত্তর -২য়-1998 

মহসাবরক্ষক 18-05-99- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 

01-07-2000 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই । 

 

85 

 

 

জনাব জ্মা: এমোদুল হক 

মহসাবরক্ষক,উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, পত্নীতলা, নওগাঁ 

জন্ম তামরখ: 23-10-1971 

এস.এস.মস-2য়-1987 

এইচ.এস.মস-2য়-1990 

স্নাতক -2য়-1993 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1994 

মহসাবরক্ষক 

 

19-05-1999 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2000 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি এিং 

মনয়মমতরকদণর কমপদত নাম 

স্টনই।  

 

86 

 

 

জনাব কাজী মহসীন 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, সের, জ্গাপালগঞ্জ 

 জন্ম তামরখ: ০৫-০৬-১৯৭৭ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯২ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৪ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৬ 

মব.এড-২য়-২০১৭ 

মহসাবরক্ষক/ 

অম স সহকারী 

০৮-০৬-১৯৯৯ 

- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০১-২০০৭ 

১৩-০১-

২০১৩ 

হোঁ হোঁ নাই ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 

 

 

87 

 

 

 

জনাব জ্মা: জমহরুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

শ্রীপুর, গাজীপুর  

জন্ম তামরখ: 01-06-1969 

এস.এস.মস-২য়- 1984 

এইচ.এস.মস-৩য়-1988 

স্নাতক -৩য়-1990 

স্নাতদকাত্তর -২য়-1992 

 

কোমশয়ার কাম 

মহসাবরক্ষক 

09-06-

1999- 

প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 01-01-2007 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

 তি.এড তডতি স্টনই। 

স্থায়ীকরদণর আদেশ অস্পট । 

2019 সাদলর এমসআর-এ 

প্রমতস্বাক্ষর কারী কম মকতমার 

সীল জ্নই। 

 

88 

 

 

 

জনাব জ্শখ দুলাল জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

িালকাঠি সের, িালকাঠি। 

 জন্ম তামরখ: 11-08-1976 

এস.এস.মস-2য়-1991 

এইচ.এস.মস-3য়-1993 

স্নাতক -3য়-1996 

এম.কম-2য়-2001 

 

মহসাবরক্ষক 15-06-99- প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

01-07-2000 

13-01-13 হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই । মাস্ট্াস ম 

মডমে অজমদন  থা থ 

কর্তমপদক্ষর অনুমমত জ্নই। 

2016, 2017, 2019, এিং 

2021 সোদলর মূল এমসআর 

স্টনই 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 

89 

 

 

জনাব জ্জোতীশ চন্দ্র মশকোর 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, সের, বমরশাল 

জন্ম তামরখ: ১২-০৪-১৯৭০ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৮৫ 

এইচ.এস.মস-3য়-১৯৮৭ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯০ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯1 

মবএড-1ম-2020 

মহসাবরক্ষক/ 

অম স সহকারী 

 

১৬-০৬-১৯৯৯  প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০১-২০০৭ 

১৩-০১-১৩ হাঁ হাঁ না ১৩-০১-২০১৩ 

 

জ্েড-14 
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জনাব ইসমাইল জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, চাঁেপুর সের, চাঁেপুর  

জন্ম তামরখ: 02-01-1982 

এস.এস.মস-১ম- 1998 

এইচ.এস.মস-২য়-2000 

স্নাতক -৩য়-2003 

তিএড-3.47-2020 

মহসাব রক্ষক/ 

অম স সহকারী 

 

25-09-2005 প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

 01-01-2007 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 13-01-2013 

 

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ ।  

 

91 

 

 

জনাব কাজী জ্মাকাররম জ্হাদসন, 

প্রিান সহকারী, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশখ্ষা অম স, মশবপুর, নরমসাংেী 

জন্মতামরখ : ০৫-১২-১৯৭৩ 

এস.এসমস-২য়- ১৯৮৯ 

এইচএসমস-৩য়-১৯৯১ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৪ 

মবএড-২.৮৩- ২০১৯ 

অম স সহকারী 

কাম 

মুদ্রামক্ষমরক 

14-05-2013 

 

আত্ত্বীকৃত 

 

প্রিান সহকারী 

১৪-০৫-২০১৩ 

 

18-12-

2016 

হোঁ হোঁ - 14-05-2013 

 

জ্েড-14 

মবিাগীয় মামলা চলমান 

 

 

92 

 

 

জনাব জ্মা: জ্গালাম মাওলা 

প্রিান সহকারী, সরকামর নগরকান্দা 

মহামবদ্যালয়,  মরেপুর 

জন্ম তামরখ: 10-01-1969 

এস.এস.মস-2য়-1984 

এইচ.এস.মস-3য়-1986 

স্নাতক -3য়-1989 

 

প্রিান সহকারী 11-10-2013 আত্ত্বীকৃত 

 

প্রিান সহকারী 

11-10-2013 

18-12-

2016 

হোঁ হোঁ নাই 11-10-2013 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই এিং স্নোিদক 

৩য় তিভোগ । এমসআর এর 

মূলকমপ স্টনই 

 

93 

 

 

জনাব জ্মা: মনজামুল কমবর 

উচ্চমান সহাকরী, মাধ্যমমক ও উচ্চ 

মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 05-03-1971 

এস.এস.মস-2য়-1987 

এইচ.এস.মস-2য়-1990 

স্নাতক-3য়-2002 

মব.এড-3.71-2019 

মনম্নমান সহকারী-

কাম- মুদ্রাক্ষমরক 

21-12-1995 সরাসমর 

 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

স্নাতস্টক ৩য় জ্েমণ। 
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জনাব জ্মাহাম্মে আব্দুর রমহম 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 25-04-1979  

 

 

 

এস.এস.মস-১ম-1994 

এইচ.এস.মস-2য়-1996 

স্নাতক -3য়-1999 

মব.এড-2য়-2004 

স্নাতদকাত্তর-3.61-2008 

এম.এড-2.46-2008 

এল.এলমব-2য়-2018 

অম স সহকারী-

কাম-মুদ্রাক্ষমরক 

07-09-2000 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জমসম উমিন 

মহসাবরক্ষ (স্বদবতদন) 

মূলপে- উচ্চমান সহকারী 

সরকামর রাদজন্দ্র কদলজ,  মরেপুর 

জন্ম তামরখ: ২১-০১-১৯৭৮ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৩ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৯৫ 

স্নাতক -৩য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়-২০০১ 

মবএড-3.24-2020 

কোমশয়ার 

 

০১-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

২৬-৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: নজমুল জ্হাদসন 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 07-07-1979 

এস.এস.মস-১ম- 1994 

এইচ.এস.মস-২য়-1996 

স্নাতক -২য়-1999 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2000 

মব.এড-3.36-2017 

মহসাব সহকারী 13-01-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

26-০6-২০১৪  

- হোঁ হোঁ নাই 26-০6-২০১৪ 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: শাহজাহান আলী 

প্রিান সহকারী 

জ্মাহাম্মেপুর সরকামর কদলজ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 13-09-1975 

এস.এস.মস-2য়- 1991 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

স্নাতক-3য়-2001 

মব.এড-2.92-2019 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরপক 

28-02-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

26-06-2014 

 

- হো হো নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ ।  
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জনাব আহদমদুজ্জামান 

উচ্চমান সহকারী 

কমব নজরুল সরকামর কদলজ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 01-03-1977 

এস.এস.মস-১ম-19 92 

এইচ.এস.মস-2য়-1996 

স্নাতক -২য়-2000 

মব.এড-3.49-2019 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

28-02-05 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব জ্শক জ্মাহাম্মে সুরুজ জ্জামান 

প্রিান সহকারী, সরকামর টিচাস ম 

জ্েমনাং কদলজ, ময়মনমসাংহ 

জন্ম তামরখ: 01-07-1978 

এস.এস.মস-১ম- 1993 

এইচ.এস.মস-২য়-1996 

স্নাতক -২য়-2000 

মব.এড-১ম-2018 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

28-02-2005 সরাসমর 

- 

প্রিান  সহকরী 

26-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব এ. এ . এম. হাসানুজ্জামান 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 13-12-1975 

এসএসমস-1ম-1990 

এইচএসমস-2য়-1992 

মবএসমস-3য়-1994 

মবএড-3.14-2019 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

01-03-2005 সরাসমর 

 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

 

 হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ । 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: মজয়াউল হক খান 

প্রিান সহকারী 

জ্জলা মশক্ষা অম স, জয়পুরহাট 

জন্মতামরখ : ০৪-০৪-১৯৭৭ 

এস.এসমস-২য়- ১৯৯২ 

এইচএসমস-২য়--১৯৯৫ 

স্নাতক -৩য়-  ১৯৯৯ 

স্নাতদকাত্তর-3.52-২০০৩ 

মব.এড-  ৩.50- ২০০৪ 

অম স সহ. কাম 

কমিউটার 

মুদ্রামক্ষমরক 

০১-০৩-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

ত  ইউতনভোতস মটি অি কুতমল্লো হদি 

এমতিএ এিং তিএড সন  

অেমনকৃি। িোংলোদ ি 

তিশ্বতি োলয় মুঞ্জুরী কতমিন এর 

পত্র নং 37.01.0000. 132.41. 

014.20.221, িোতরখ:14-03-

2022 এর স্টপ্রতক্ষদি তসদ্ধোন্ত 

গৃহীি হদি। 
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জনাব জ্মা: োদনায়ার জ্হাদসন 

উচ্চমান সহকারী, মাধ্যমমক ও উচ্চ 

মশক্ষা অমিেপ্তর, ঢাকা 

জন্ম তামরখ : ১৫-০১-১৯৮০ 

এস এস.মস-১ম- ১৯৯৫ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৯৭ 

স্নাতক -৩য়-২০০০ 

মব.এড-   ৩.৩৩- ২০১৯ 

অম স সহ. কাম  

মুদ্রামক্ষমরক 

০১-০৩-২০০৫ সরাসমর 

 

উচ্চমান সহকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

 হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ । মুল 

এমসআর স্টনই 
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জনাব জ্মাহামম্মে মমনর জ্হাদসন, 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 31-12-1977 

এস.এস.মস-1ম- 1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

স্নাতক -২য়-1998 

মব.এড-3.35-2019 

 

অম স সহকারী 

কাম কতম্পউটোর 

মুদ্রাক্ষমরক 

02-03-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

26-06-2014 

 

- হো হো নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব শাম্মী আক্তার নাসমরন 

উচ্চমান সহকারী 

জ্তজগাঁও সরকামর বামলকা উচ্চ 

মবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্মতামরখ : ৩০-০৬-১৯৭৮ 

এস.এসমস-১ম- ১৯৯৩ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৫ 

স্নাতক -২.৯০-২০০৪ 

মব.এড-    ২য়- ২০১৮ 

 

অম স সহকারী 

কাম কতম্পউটোর 

মুদ্রাক্ষমরক 

০২-০৩-২০০৫ সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব জ্মাোঃ জ্বল্লাল জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

(মুলপে: উচ্চমান সহকারী) 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

পলাশ, নরমসাংেী 

জন্ম তামরখ: 07-12-1982 

এস.এস.মস-১ম-1997 

এইচ.এস.মস-1ম-1999 

স্নাতক -২য়-2004 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2004 

মবএড-2য়-2015 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

02-03-05 সরাসমর - উচ্চমান সহকারী 

26-06-14 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব আহসানুল হাবীব 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চমশক্ষা অমিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্মতামরখ: 03-02-1979 

এস.এস.মস-1ম - 1993 

এইচএসমস-২য়-1995 

স্নোিক-2য়-1998 

স্নোিক-৩য়-2009 

স্নোিদকোত্তর-2য়-2013 

তিএড-১ম-2018 

অম স সহকারী 

কাম কতম্পউটোর 

মুদ্রাক্ষমরক 

03-03-2005 সরাসমর 

 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

 হোঁ   ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

সা ময়ক বরখাস্ত ।  মুল 

এমসআর মনই।  
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জনাব জ্মাহাম্মে  রহাে জ্হাদসন 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 01-01-1981 

এস.এস.মস-1ম- 1996 

এইচ.এস.মস-1ম-1999 

স্নাতক -2য়-2000 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2002 

 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

03-03-05 সরাসমর 

- 

উচচ্চমান সহকারী 

২৬-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ  নাই  ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

তি.এড তডতি জ্নই। 
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জনাব জ্মা: আবু সাইে খাঁন 

মুলপে: উচ্চমান সহকারী 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম (স্বদবতদন), 

জ্জলা মশক্ষা অম স, মিনাইোহ 

 জন্ম তামরখ: 20-12-1976 

 

এস.এস.মস-১ম- 1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1994 

স্নাতক -২য়-1997 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1999 

মব.এড-3.27-2019 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

05-03-05 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-14 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব জ্মাহাম্মে শাহাোত জ্হাদসন, 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা  

জন্ম তামরখ: 15-01-1979 

এস.এসমস-1ম- 1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

স্নাতক -২য়-2000 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2002 

মব.এড-3.34-2019 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

05-03-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

26-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব জ্মাতাদহর জ্হাদসন 

উচ্চমান সহকারী 

মমজো সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, 

টঙ্গী, গাজীপুর 

জন্ম তামরখ: 01-05-1979 

এস.এস.মস-১ম- 1994 

এইচ.এস.মস-1ম-1996 

স্নাতক-২য়-2003 

মব.এড-২য়-2005 

 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

05-03-05 সরাসমর 

- 

- উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

 

- হোঁ - - ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 

তথ্যেক ও স্থায়ীকরদণর কমপ 

োড়া জ্কান কাগজপে োমখল 

করা হয়মন। একাদডমমক সনে 

োমখল করা হয়মন। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব এস এম মাসুে পারদিজ 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও  উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

 জন্ম তামরখ: 10-08-1978 

এস.এস.মস-১ম- 1994 

এইচ.এস.মস-2য়-1996 

স্নাতক-২য়-1999 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2004 

মবএড-3.17-2019 

 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

09-03-05 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

26-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৬-০৬-২০১৪ 

  

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: আল মুরাে 

মহসাব রক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা মশক্ষা অম স, বাদগরহাট 

জন্মতামরখ : ২৫-০৪-১৯৭৯ 

এস.এস.মস-১ম- ১৯৯৪ 

এইচ.এস.মস-২য়--১৯৯৭ 

স্নাতক -২য়-  ২০০০ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-  ২০০১ 

মব.এড-  ৩.১৬- ২০০৪ 

মবএড-3.50-2022 (পুন্ড্র) 

 

অম স সহ. কাম  

মুদ্রামক্ষমরক 

০৩-০৩-২০০5 সরাসমর 

- 

মহসাব রক্ষক কাম 

ক্লাকম 

২৭-০৬-২০১৪ 

- হোঁ হোঁ না ২৭-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 2004 সোদল  োরুল ইহসোন 

হদি তিএড সন  অেমন কদরন 

এিং পরিিীদি 2022 সোদল 

পুন্ড্র ইউতনভোতস মটি স্টেদক 

পুনরোয় তিএড সন  অেমন 

কদরন 
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জনাব জ্মাহাম্মে জ্মারদশে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

প্রিান সহকারী 

লক্ষীপুর সরকামর কদলজ, লক্ষীপুর 

জন্মতামরখ: ০১-০৭-১৯৮১ 

এস.এসমস-১ম-১৯৯৭ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৯ 

স্নাতক -২য়-২০০২ 

স্নাতদকাত্তর - ২য়-২০০৩   

মব.এড-  ৩.৬১- ২০১৯ 

কোমশয়ার 

 

০৩-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

28-০6-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না 28-০6-২০১৪ 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: আমমরুল ইসলাম 

প্রিান সহকারী 

জ্শখ  মজলাতুনদন্নসা সরকামর 

মমহলা কদলজ, জ্গাপালগঞ্জ  

জন্মতামরখ : ০২-১০-১৯৭৮ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৪ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৬ 

স্নাতক -২য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর- ২য়-২০০১   

 

কোমশয়ার 

 

০৮-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

২৮-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না ২৮-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি, এমসআর ও 

সামি মস বমহর  দটাকমপ জ্নই। 

2021 সোদলর এতসআর  োতখল 

করো হয়তন। 
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জনাব এস এম আমর  উল কবীর , 

প্রিান সহকারী 

বাদগরহাট সরকামর মমহলা কদলজ, 

বাদগরহাট 

জন্মতামরখ : ১৫-০২-১৯৮৩ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯৭ 

এইচএসমস-১ম-১৯৯৯ 

স্নাতক-২য়-২০০৩   

মবএড-  ৩.১৩- ২০০৪ 

মবএড-3.63-2022 

কোমশয়ার 

 

০৮-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

২৮-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না ২৮-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

 2004 সোদল  োরুল ইহসোন 

হদি তিএড সন  অেমন কদরন 

এিং পরিিীদি 2022 সোদল 

পুন্ড্র ইউতনভোতস মটি স্টেদক 

পুনরোয় তিএড সন  অেমন  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মাহাম্মে মমজানুর রহমান, 

প্রিান সহকারী 

সরকামর সারো সুন্দরী মমহলা 

কদলজ,  মরেপুর। 

জন্ম তামরখ: ১২-১১-১৯৮৪ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৯ 

এইচ.এস.মস-2য়-২০০১ 

স্নাতক -২য়-২০০৯ 

মবএড-2য়-2020 

মবএড-২য়-2020 

কোমশয়ার 

 

১০-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

২৮-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না ২৮-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: আবু জা র আলী 

প্রিান সহকারী 

রাজশাহী কদলজ, রাজশাহী 

জন্ম তামরখ: 18-12-1977 

এস.এস.মস-1ম- 1992 

এইচ.এস.মস-২য়-1995 

স্নাতক -২য়-1997 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1999 

মহসাব সহকারী 17-01-2005 সরাসমর 

- 

প্রিান সহকরী 

28-06-2014 

- হো হো নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি এিং 2017 হদি 

2020 সোদলর এমসআর এর 

মূলকমপ জ্নই। 
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জনাব জ্মাহাম্মে জ্মাক্তার জ্হাদসন, 

প্রিান সহকারী 

সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং কদলজ 

 মরেপুর। 

জন্ম তামরখ: 31-12-1975 

এস.এস.মস-২য়- 1991 

এইচ.এস.মস-২য়-1993 

স্নাতক -২য়-1996 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2001 

মব.এড-2য়-2002 

মহসাব সহকারী 19-01-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

28-06-2014 

 

- হো হো নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-14 
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জনাব মম জুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক, মূলপে-উচ্চমান 

সহকারী, সরকামর টিচাস ম জ্েমনাং 

কদলজ, ময়মনমসাংহ।  

জন্ম তামরখ: 10-03-1977 

এস.এস.মস-১ম- 1992 

এইচ.এস.মস-১ম-1994 

স্নাতক (সম্মান)-২য়-199৭ 

মব.এড-2য়-200৪ 

এম.এড -2.70-2018 

মহসাব সহকারী 19-01-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

28-06-2014 

 

- হো হো নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মাোঃ জ্লাকমান জ্হাদসন 

প্রিান সহকারী 

রাংপুর সরকামর কদলজ, রাংপুর 

জন্ম তামরখ: 14-01-1979 

এস.এস.মস-১ম- 1995 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক -২য়-2000 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০১ 

জ্স্ট্ারমকপার 02-02-05 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

28-06-14 

 

- হোঁ হোঁ নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি জ্নই। 
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জনাব জ্শ ালী রানী রায় 

উচ্চমান সহকারী, মূলপে- প্রিান 

সহকারী, রাংপুর সরকামর বামলকা 

উচ্চ মবদ্যালয়, রাংপুর 

জন্ম তামরখ: 25-05-1982 

এস.এস.মস-২য়- 1997 

এইচ.এস.মস-২য়-1999 

স্নাতক-2য়-2001 

স্নাতদকাত্তর.-২য়-2006 

মব.এড-2য়-2009 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

12-03-2005 সরাসমর 

- 

প্রিান সহকরী 

28-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই 28-06-2014 

 

জ্েড-14 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: শাদহ নাওয়াজ 

প্রিান সহকারী,  

সরকামর হামজ এ. মব. কদলজ, 

সন্দ্বীপ, চট্টোম 

জন্ম তামরখ: 01-04-1974 

এস.এস.মস-2য়-1990 

এইচ.এসমস-3য়-1992 

স্নাতক -2য়-1994 

 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

13-11-1994 সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

29-06-2014 

 

- হোঁ 

 

হোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি স্টনই।  
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জনাব জ্মা: সাইদুল ইসলাম জ্শখ 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম 

জ্জলা মশক্ষা অম স, মসরাজগঞ্জ  

জন্মতামরখ : ২০-১২-১৯৮৫ 

এস.এস.মস-৩.৮৮-২০০১ 

এইচ.এস.মস-৩.৫--২০০৩ 

স্নাতক -২য়-২০০৮   

স্নাতদকাত্তর -১ম- ২০১০ 

মবএড-  ৩.63- ২০22 

কোমশয়ার 

 

০২-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

২৯-০৬-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ না ২৯-০৬-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

মবমবএস এবাং এমমবএস মডমে 

অজমদনর জ্ক্ষদে  থা থ 

কর্তমপদক্ষর অনুমমত জ্নই।  
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জনাব মুহাম্মে জামকউল ইসলাম, 

উচ্চমান সহকারী 

জামালপুর মজলা স্কুল, জামালপুর 

জন্ম তামরখ: 01-01-1982 

এস.এস.মস-2য়-1997 

এইচ.এসমস-2য়-1999 

স্নাতক -3য়-2003 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2008 

কোমশয়ার 08-01-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

29-06-2014 

- হোঁ হোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-14 

 তিএড তডতি স্টনই। 

স্মাতদকাত্তর মডমে অজমদনর 

জ্ক্ষদে  থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুমমত জ্নই। 
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জনাব জ্মা: জাহাঙ্গীর জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক, মূলপে-মহসাব রক্ষক 

কাম ক্লাকম, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা 

বমরশাল অঞ্চল, বমরশাল 

জন্মতামরখ : 30-10-1975 

এস.এস.মস-২য়- ১৯৯১ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৬ 

মব.এড-    ২য়- ২০১৮ 

মহসাব সহকারী 

 

09-01-2005 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

29-০6-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ । কর্তমপদক্ষর 

মোধ্যোদম আদি ন  োতখল করো 

হয়তন। কাগজপে কর্তমপক্ষ 

কর্তমক সতেয়ন জ্নই এবাং  মুল 

এমসআর জ্নই।  
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জনাব আায়শা মসমিকা 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাক 

জ্জলা মশক্ষা অম স, নীল ামারী 

জন্ম তামরখ: 28-04-1981 

এস.এস.মস-১ম- 1998 

এইচ.এস.মস-২য়-2000 

স্নাতক (স)-৩য়-2003 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2005 

মহসাব সহকারী 11-01-2005 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

29-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি এিং মুল 

এমসআর জ্নই। আদবেনসহ দুই 

জ্সট কাগজপে প্রদয়াজন। 

2021 সাদলর এমসআর োমখল 

করা হয়মন। 
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জনাব জ্মা: মাসুে রানা 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাক 

জ্জলা মশক্ষা অম স, কুমটয়া 

জন্ম তামরখ: 28-10-1977 

এস.এস.মস-2য়- 1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1996 

স্নাতক -2য়-1999 

তিএড-3.19-2020 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

02-03-2005 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

29-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-14 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: আমমর জ্হাসাইন 

প্রিান সহকারী 

সরকামর মততুমীর কদলজ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 02-04-1982 

এস.এস.মস-২য়- 1997 

এইচ.এস.মস-2য়-1999 

স্নাতক -1ম-2010 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

07-03-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

29-06-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই 29-06-2014 

 

জ্েড-14 

তি.এড তডতি স্টনই।   
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জনাব জ্মাহাম্মে ইয়ামসন খান 

মহসাব রক্ষক-কাম-ক্লাকম 

মূলপে- উচ্চমান সহকারী 

জ্জলা মশক্ষা অম স ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 28-06-1977 

এস.এস.মস-1ম-1992 

এইচ.এস.মস-1ম-1994 

স্নাতক -2য়-1996 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2001 

মব.এড-3.23-2019 

মনম্নমান সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

14-12-1995 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

30-06-2014 

- হোঁ হোঁ নাই 30-06-2014 

 

জ্েড-14 

 

 

130 

 

 

 

জনাব মেপন কামত জ্ে 

প্রিান সহকারী 

সরকামর হাজী মুহাম্মে মহমসন 

কদলজ, চেোম 

জন্ম তামরখ: 16-04-1977 

এস.এস.মস-1ম- 1992 

এইচ.এস.মস-1ম-1994 

স্নাতক -২য়-1996 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1999 

মব.এড-2য়-2006 

মহসাব সহকারী 12-01-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

30-06-2014 

 

- হো হো নাই 30-06-2014 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মাোঃ মমকাইল জ্হাদসন 

মহসাব রক্ষক-কাম ক্লাকম 

জ্জলা মশক্ষা অম স, চুয়াডাঙ্গা। 

 জন্ম তামরখ: 02-12-1982 

এস.এস.মস-1ম-1999 

এইচ.এস.মস-2য়-1902 

স্নাতক -2.59-1917 

 

জ্স্ট্ার মকপার 01-01-05 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক-কাম 

ক্লাকম 

01-07-14 

 

- হোঁ হোঁ নাই 01-07-2014 

 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি জ্নই 

 

132 

 

 

জনাব আলমগীর ভূঞা 

প্রিান সহকামর 

নরমসাংেী সরকামর মমহলা কদলজ, 

নরমসাংেী 

জন্মতামরখ : ০১-১০-১৯৭৫ 

এস.এস.মস-২য়- ১৯৯০ 

এইচ.এস.মস-২য়--১৯৯২ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৪   

মব.এড-  ১ম- ২০১৮ 

কোমশয়ার 

 

০২-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

স্নোিদক ৩য় জ্েমণ 
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জনাব মমঠু জ্চৌধুরী 

প্রিান সহকারী 

বান্দরবান সরকামর কদলজ, 

বান্দরবান পাব মতে জ্জলা 

জন্ম তামরখ: 01-05-1978 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

স্নাতক -2য়-1997 

মব.এড-2য়-2004 

 

কোমশয়ার 05-01-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

01-07-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মাোঃ রম কুল হাসান 

উচ্চমান সহকারী  

মাধ্যমমক ও  উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

জন্ম তামরখ: 01-01-1981 

এস.এস.মস-১ম- 1995 

এইচ.এস.মস-2য়-2000 

স্নাতক-২য়-2002 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2004 

তিএড-3.46-2020 

িান্ডার রক্ষক 

কাম কোমশয়ার 

08-01-05 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

01-07-14 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মাহাম্মে জ্গালাম মকবমরয়া, 

প্রিান সহকারী 

চট্টোম কদলজ, চট্টোম 

জন্মতামরখ : ৩১-১২-১৯৭৯ 

এস.এস.মস-১ম- ১৯৯৪ 

এইচ.এস.মস-১ম-২০০০ 

স্নাতক -২য়-  ২০০2 

মবএড-3.40-2020 

কোমশয়ার 

 

১৫-০১-২০০৫ সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

০১-০৭-২০১৪ 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

 

 

136 

 

 

 

জনাব জামাল জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

মূলপে- প্রিান সহকারী 

মারীপুর সরকামর কদলজ, মাোরীপুর 

জন্ম তামরখ: 01-07-1978 

এস.এস.মস-1ম-1994 

এইচ.এস.মস-1ম-1996 

স্নাতক -২য়-2000 

স্নাতদকাত্তর -২য়-2001 

 

মহসাব সহকারী 31-01-2005 সরাসমর 

- 

প্রিান সহকারী 

01-07-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি স্টনই । 2017 

হদি 2020 সোদলর এতসআর 

এ প্রতিদি নকোরী ও 

প্রমতস্বাক্ষরকারী একই 

কম মকতমা।  
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জনাব জ্মা: মুনছুর রহমান 

মহসাবরক্ষক কাম ক্লাকম, জয়পুরহাট 

সরকামর কদলজ, জয়পুরহাট 

জন্মতামরখ : ০১-০১-১৯৮০ 

োমখল-     ১ম-১৯৯৪ 

আমলম-    ১ম- ১৯৯৬ 

স্নাতক(স)-২য়- ১৯৯৯ 

স্নাতদকাত্তর-২য় -২০০০ 

অম স সহ. কাম 

মুদ্রামক্ষমরক 

27-02-2005 সরাসমর 

- 

মহসাবরক্ষক কাম 

ক্লাকম 

০১-০৭-২০১৪ 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 
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জনাব মবকাশ চন্দ্র সূেির 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা, ময়মনমসাংহ 

অঞ্চল, ময়মনমসাং 

জন্ম তামরখ: 05-11-1977 

এস এসমস-1ম- 1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1995 

স্নাতক -৩য়-1997 

স্নাতদকাত্তর-২য়-1999 

মব.মপ.এড-২য়-2004 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

12-03-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

01-07-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০১-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

তি.এড তডতি জ্নই 
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জনাব জ্মাোঃ জ্সাদহল মময়া 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও  উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

 জন্ম তামরখ: 02-04-1980 

এস.এস.মস-১ম- 1996 

এইচ.এস.মস-2য়-1999 

স্নাতক -২য়-2004 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2008 

মব.এড-3.40-2019 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

02-03-05 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকারী 

02-07-14 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০২-০৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 

 

 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব আবু হামন া 

মহসাবরক্ষক 

মূলপে-উচ্চমান সহকারী 

ইদডন মমহলা কদলজ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 14-08-1982 

এস.এস.মস-২য়- 1999 

এইচ.এস.মস-২য়-2003 

স্নাতক-২য়-2009 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2011 

তিএড-3.54-2020 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

03-03-2005 সরাসমর 

- 

উচ্চমান সহকরী 

03-07-2014 

 

- হোঁ হোঁ নাই ০৩-৭-২০১৪ 

 

জ্েড-14 
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জনাব জ্মা: সাঈদুর রহমান 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

জ্করানীগঞ্জ, ঢাকা 

জন্মতামরখ: ০৫-০১-১৯৮০ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৫ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৯৭ 

স্নাতক -২য়-২০০0 

স্নাতদকাত্তর-২য়-২০০1 

মব.এড-৩.৪৬-২০১৯ 

মহসাব রক্ষক কাম 

ক্লাকম 

 

২0-০৫-২০০৩  প্রকল্প 

 

মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৮ 

১৬-০৯-

২০১৪ 

হোঁ হোঁ নাই ১৬-৯-২০১৪ 

 

জ্েড-14 
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জনাব কাজী কামরুজ্জামান 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিিপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: ১৫-১০-১৯৭৪ 

এস.এস.মস-1ম- 1990 

এইচ.এস.মস-1ম-1994 

স্নাতক -2য়-1998 

মব.এড-3.19-2019 

 

িান্ডার রক্ষক-

কাম কোমশয়ার 

08-01-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

27-09-17 

- হোঁ হোঁ নাই 27-9-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরণ 

হয়মন। 2018-2019 সোদলর 

এমসআর এ প্রমত জ্বেনকারী ও 

প্রমতস্বাক্ষর কারী কম মকতমার 

সীল জ্নই। 
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জনাব এইচ এম আহাদুজ্জামান 

উচ্চমান সহকারী, মাধ্যমমক ও উচ্চ 

মশক্ষা অমিেপ্তর, ঢাকা 

জন্মতামরখ : ০১-০২-১৯৮০ 

এস.এস.মস-২য়- ১৯৯৪ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৭ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৯ 

মব.এড-   ৩.২১- ২০১৯ 

অম স সহ. কাম 

মুদ্রামক্ষমরক 

28-02-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা পূরণ  হয়মন।  
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জনাব মুহাম্মে জ্লাকমান হামকম, 

উচ্চমান সহকারী, এস.মি. সরকারী 

বামলকা উচ্চ মবদ্যালয়, মকদশারগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: 01-07-1978 

এসএসমস-1ম-1993 

এইচএসমস-3য়-1997 

স্নাতক-2য়-2001 

স্নাতদকাত্তর-২য়-2004 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

01-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

27-09-2017 

 

 হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূণ ম হয়মন। 

এমসআর ও মব.এড পাদশর সনে 

জ্নই। মবজ্ঞমপ্ত জ্মাতাদব দুই জ্সট 

কাগজপে প্রদয়াজন।  
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জনাব জ্মা: হামববুল ইসলাম 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যামমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 জন্ম তামরখ: 25-11-1979 

এস.এস.মস-1ম-1995 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক -2য়-2002 

 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

01-03-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

 

27-09-২০17 

- 

 

হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। তি.এড তডতি এিং মুল 

এমসআর জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব কাবুল জ্হাদসন জ্মাল্যা 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 09-10-1980 

এস.এস.মস-1ম- 1995 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক -২য়-2000 

মব.এড-3.42-2019 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

01-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

27-09-2017 

- নাই নাই নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন।  
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জনাব জ্মা: বমশর হাওলাোর 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 01-10-1981 

এস.এস.মস-2য়- 1996 

এইচ.এস.মস-2য়-1999 

স্নাতক -২য়-2002 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2004 

মব.এড-3.44-2019 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

01-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

27-09-2017 

- নাই নাই নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। 2018 সাদলর 

প্রমতস্বাক্ষরকারী কম মকতমার 

সীল জ্নই। 
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জনাব আবু ওহাব জ্মা: রমবউল আলম 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 02-01-1975                                                                                                                                       

এসএসমস-2য়-1991 

এইচএসমস-2য়-1993 

মবকম-2য়-1996 

মবএড-3.48-2019 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

02-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

27-09-2017 

 হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূণ ম 

হয়মন।   
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জনাব এ.জ্ক,এম কামরুজ্জামান, 

প্রিান সহকারী 

মূলপে- উচ্চমান সহকারী 

জ্শদরবাাংলা নগর সরকামর বামলকা 

মবদ্যালয়, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 01-03-1978 

এস.এস.মস-২য়- 1993 

এইচ.এস.মস-৩য়-1996 

স্নাতক -২য়-1999 

মব.এড-3.19-2019 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

02-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

27-09-2017 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন।  
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জনাব জ্মাহাম্মে মরপন জ্হাদসন 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 01-06-1977 

এস.এস.মস-১ম- 1992 

এইচ.এস.মস-২য়-1994 

স্নাতক-3য়-1996 

স্নাতদকাত্তর-3য়-1999 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

03-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

27-09-2017 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। মব.এড মডমে, এমসআর 

এর মূলকমপ ও  দটাকমপ 

জ্নই।  
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জনাব জ্মাোঃ জ্গালাম রসুল 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যামমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক -2য়-1999 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

03-03-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

 

27-09-17 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরণ 

হয়মন।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 

 বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 জন্ম তামরখ: 30-06-1977 

মব.এড-3.25-2019 
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জনাব জ্মাহাম্মে আমেকুর রহমান 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 03-07-1979 

এস এসমস-১ম- 1994 

এইচ.এস.মস-১ম-1997 

মব.এগ.এড-২.23-2004 

স্নাতদকাত্তর-3.72-2007 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

06-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

27-09-2017 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন।  
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জনাব জ্মাহাম্মে আলমগীর জ্হাদসন 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: 08-09-21977  

 

এসএসমস-1ম-1993 

এইচএসমস-2য়-1995 

মবএসএস-3য়-1997 

মবএড-3.38-2020 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

09-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

27-09-2017 

    ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূণ ম 

হয়মন। আদবেন োড়া জ্কান 

কাগজপে জ্নই। স্নোিদক ৩য় 

স্টে।2021 সাদলর এমসআর 

োমখল করা হয়মন। 
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জনাব শসয়ে মলয়াকত আলী 

উচ্চমান সহকারী 

জ্সনবাগ সরকামর কদলজ, জ্সনবাগ, 

জ্নায়াখালী 

জন্ম তামরখ: 01-01-1975 

এস.এস.মস-2য়-1990 

এইচ.এস.মস-2য়-1992 

স্নাতক -2য়-1994 

মব.এড-2য়-1998 

 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

10-03-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

 

27-09-17 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডারপদে অমিজ্ঞতা পূণ ম 

হয়মন। 2017 সোদলর এমসআর 

জ্নই।  
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জনাব জ্মাসা: শাহাদনওয়াজ পারিীন 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা 

জন্মতামরখ:01-08-1977 

এসএসমস-1ম-1992 

এইচএসমস-2য়-1994 

স্নাতক-৩য়-1997 

মবএড-3.38-2019 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

15-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

27-09-2017 

 হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূণ ম 

হয়মন। তথ্যেক জ্নই 
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জনাব কামরুল হাসান 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর, 

ঢাকা 

জন্মতামরখ : ০১-১০-১৯৭৭ 

এস.এস.মস-১ম- ১৯৯২ 

এইচ.এস.মস-2য়-১৯৯৭ 

স্নাতক -৩য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর -২য়- ২০০১ 

মব.এড-   ৩.২১- ২০১৯ 

অম স সহ. কাম 

মুদ্রামক্ষমরক 

19-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

২৭-০৯-২০১৭ 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা পূরণ  হয়মন।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব শাম্মী আক্তার 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 01-07-1978 

এস.এস.মস-১ম- 1997 

এইচ.এস.মস-১ম-1999 

স্নাতক-২য়-2002 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2004 

 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

19-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

27-09-2017 

 

- হোঁ হোঁ নাই ২৭-৯-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন।  মুল এমসআর জ্নই। 
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জনাব শহীদুল্লাহ 

প্রিান সহকারী 

চাঁপাইননবাবগঞ্জ সরকামর মমহলা 

কদলজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 

জন্ম তামরখ: 02-02-1984 

োমখল-1ম-19 98 

আমলম-১ম-2000 

স্নাতক -২য়-2003 

স্নাতদকাত্তর-3.10-2009 

মব.এড-2.86-2006 

 

জ্স্ট্ার মকপার 04-01-05 সরাসমর প্রিান সহকারী 

 

28-09-2017 

- হোঁ হোঁ নাই 28-9-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরন 

হয়মন। মব.এড মডমে অজমদনর 

জ্ক্ষদে  থা থ কর্তমপদক্ষর 

অনুমমত জ্নই। 2018, 2019 

2020 এমসআর এ 

প্রমতদবেনকারী এবাং 

প্রমতস্বাক্ষরকারী একই 

কম মকতমা। 
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জনাব জ্মাহাম্মে ইব্রাহীম পাঠান, 

উচ্চমান সহকারী 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর, 

বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 01-01-1979 

োমখল-1ম-1993 

আমলম-1ম-1996 

স্নাতক-2য়-1999 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2000 

মব.এড-3.31-2019 

িান্ডার রক্ষক-

কাম কোমশয়ার 

11-01-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

28-09-2017 

 

- হোঁ হোঁ নাই 28-9-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরণ 

হয়মন।  
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জনাব জ্মা: রামশদুল হাসান বাবুল,  

উচ্চমান সহকারী 

জ্শদরবাাংলা নগর সরকামর বালক 

উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা। 

জন্ম তামরখ: 05-01-1977 

এস.এস.মস-২য়- ১৯91 

এইচ.এস.মস- মবপা-1993 

স্নাতক -২য়-199৭ 

মব.এড-3.04-2019 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

03-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

28-09-2017 

 

- হোঁ হোঁ নাই 28-9-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকমরর 

অমিজ্ঞতা পূরণ হয়মন।   
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জনাব জ্মা: আব্দুল জ্মানা  আকন্দ 

উচ্চমান সহকারী, জ্মাহাম্মেপুর 

সরকামর উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা। 

01-10-1977 

এস এসমস-২য়- 1994 

এইচ.এস.মস-3য়-2001 

স্নাতক -৩য়-2009 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2012 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক  

07-03-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

28-09-2017 

- হোঁ হোঁ নাই 28-9-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। মব.এড মডমে, মব.এস.এস 

ও মাস্ট্স ম  মডমে অজমদন  থা থ 

কর্তমপদক্ষর  অনুমমত, তথ্যেক, 

এমসআর জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্রাদমনা আক্তার 

উচ্চমান সহকারী 

কুমমল্লা মজলা স্কুল, কুমমল্লা। জন্ম 

তামরখ: 10-11-1977 

এস.এস.মস-1ম- 1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1994 

স্নাতক -২য়-1996 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1998 

মব.এড-2য়-2005 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

17-03-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

28-09-2017 

- হোঁ হোঁ নাই 28-9-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরণ 

হয়মন। 2021 সাদলর এমসআর 

োমখল করা হয়মন। 
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জনাব আলমগীর জ্হাদসন জ্মাল্যা, 

উচ্চমান সহকারী, জ্তজগাঁও সরকামর 

উচ্চ মবদ্যালয়, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: ০২-০৪-১৯৭৭ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯২ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৯৪ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৬ 

মব.এড- ২য়-২০০১  

কোমশয়ার 

 

০৯-০১-২০০৫ সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

০৩-১০-২০১৭ 

- হোঁ হোঁ নাই ৩-১০-২০১৭ 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন।  

 

164 

 

 

 

জনাব জ্মাোঃ জালাল উমিন  

উচ্চমান সহকারী  

মকদশারগঞ্জ সরকামর বালক উচ্চ 

মবদ্যালয়, মকদশারগঞ্জ। 

জন্ম তামরখ: 31-12-1980 

এস.এস.মস-2য়- 1997 

এইচ.এস.মস-2য়-1999 

স্নাতক -2য়-2002 

মব.এড-3.30-2020 

 

িান্ডার রক্ষক-

কাম কোমশয়ার 

15-01-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

03-10-17 

- হোঁ হোঁ নাই 3-10-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরণ 

হয়মন। তিএড তডিী অেমদন 

অনুমতি পত্র স্টনই। 
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জনাব জ্মাহাম্মে বেরুল আলম 

প্রিান সহকারী, মামনকগঞ্জ সরকামর 

মমহলা কদলজ, মামনকগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: 01-10-1974 

এস.এস.মস-2য়-1990 

এইচ.এস.মস-2য়-1992 

স্নাতক -2য়-1994 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1996 

কোমশয়ার 

 

03-01-2005 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

04-10-2017 

- হোঁ হোঁ নাই 4-10-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। তি.এড তডতি স্টনই। 

2021 সোদলর এতসআর  োতখল 

করো হয়তন। 
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জনাব সুলতান মাহমুে 

প্রিান সহকারী, নবাবগঞ্জ সরকামর 

কদলজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

 জন্ম তামরখ: 03-09-1976 

এস.এস.মস-2য়- 1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1994 

স্নাতক -2য়-1997 

 

িান্ডার রক্ষক-

কাম কোমশয়ার 

16-01-05 সরাসমর প্রিান সহকারী 

04-10-17 

 হোঁ হোঁ নাই 4-10-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। তি.এড তডতি স্টনই ।  
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জনাব হুমায়ন কমবর 

মহসাবরক্ষক  

মুল পে: উচ্চমান সহকারী উপদজলা 

মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, বকশীগঞ্জ, 

জামালপুর। 

জন্ম তামরখ: 05-09-1977 

এস.এস.মস-1ম-1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1994 

স্নাতক -2য়-1996 

স্নাতদকাত্তর -২য়-1999 

মব.এড-২য়-2003 

 

অম স সহকারী 

কাম কমিউটার 

মুদ্রাক্ষমরক 

01-03-05 সরাসমর উচ্চমান সহকারী 

 

04-10-17 

- হোঁ হোঁ নাই 4-10-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পুরণ 

হয়মন।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মা: সাইফুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক 

মূলপে-প্রিান সহকারী  

চেোম কদলজ, চেোম 

জন্ম তামরখ: 01-03-1978 

োমখল-২য়- 1992 

এইচ.এস.মস-2য়-1994 

স্নাতক -2য়-1996 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2004 

তিএড-3.27-2020 

অম স সহকারী 

কাম মুদ্রাক্ষমরক 

 

05-03-2005 সরাসমর প্রিান সহকরী 

04-10-2017 

- হোঁ হোঁ নাই 4-10-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন।  

 

169 

 

 

 

জনাব আবু জাদয়ে 

মহসাবরক্ষক, মূলপে-উচ্চমান 

সহকারী, মামনকগঞ্জ সরকামর মমহলা 

কদলজ, মামনকগঞ্জ 

জন্ম তামরখ: 31-12-1985 

এস.এস.মস-2.31- 2003 

এইচ.এস.মস-2.20-2005 

স্নাতক -2.40-2010 

স্নাতদকাত্তর -2য়-2012 

মব.এড-২য়-2013 

উচ্চমান সহকরী 

 

17-10-2017 সরাসমর উচ্চমান সহকরী 

17-10-2017 

-  হোঁ নাই 17-10-2017 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। স্থায়ীকরদণর কমপ, 

এমসআর এর মুলকমপ ও 

 দটাকমপ জ্নই। 
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জনাব আবু  দয়জ জ্মা: খায়রুল হাসান 

প্রিান সহকারী 

সরকামর ইয়ামেন কদলজ,  মরেপুর 

জন্ম তামরখ: 05-12-1979 

এস.এস.মস-১ম- 1994 

এইচ.এস.মস-1ম-1998 

স্নাতক -২য়-2000 

 

জ্স্ট্ার মকপার 09-01-05 সরাসমর প্রিান সহকারী 

১৯-১০-১৭ 

 

 

- হোঁ হোঁ নাই ১৯-১০-20১৭ 

 

জ্েড-14 

 

তিডোরপদ  অতভজ্ঞিো পূরণ 

হয়তন। তি.এড তডতি,এমসআর 

মূলকমপ,  প্রিান সহকারী পদে 

পদোন্নমতর আদেশ ও 

জ্ াগোদনর কমপ জ্নই।  
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জনাব জ্মাহাম্মে মমমন জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক,  

মূলপে-মহসাবরক্ষক কামক্লাকম,  

চাঁেপুর সর. কদলজ, চাঁেপুর 

জন্ম তামরখ: 27-12-1977 

এস.এস.মস-1ম-1993 

এইচ.এস.মস-1ম-1995 

স্নাতক -2য়-1998 

স্নাতদকাত্তর -2য়-1999 

মব.এড-2য়-2003 

কোমশয়ার 02-01-2005 সরাসমর মহসাবরক্ষক কাম-

ক্লাকম 

04-10-2020 

- হোঁ 

 

হোঁ নাই 4-10-2020 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। 
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জনাব জ্মা: আদনায়ার জ্হাদসন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

ফুলবাড়ীয়া, ময়মনমসাংহ  

জন্ম তামরখ: 02-03-1970 

এস.এস.মস-2য়-1986 

এইচ.এস.মস-2য়-1988 

স্নাতক -3য়-1990 

মব.এড-2য়-2002 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2002 

টাইমপট কাম 

ক্লাকম 

 

27-12-

1993- 

প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

14-10-2020 

13-01-

2013 

হোঁ হোঁ নাই 14-10-2020 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদের অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। 
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জনাব জ্মাহাম্মে শম কুল আলম, 

মহসাব রক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, মদনাহরেী, নরমসাংেী। 

জন্ম তামরখ: 25-12-1974 

এস.এস.মস-2য়-1989 

এইচ.এস.মস-2য়-1991 

স্নাতক -2য়-1997 

 

মহসাবরক্ষক 17-08-05- প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

01-07-07 

26-01-21 হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে অমিজ্ঞতা পূরণ 

হয়মন। তি.এড তডতি  জ্নই। 



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 

1 ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১0 ১1 12 13 
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জনাব জ্মাসা: মনলু া ইয়াসমমন, 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, পবা, রাজশাহী 

জন্মতামরখ: ০৩-০৮-১৯৭৫ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯১ 

এইচ.এস.মস-৩য়-১৯৯৩ 

স্নাতক -৩য়-১৯৯৬ 

 

মহসাবরক্ষক 

 

২০-০৮-২০০৫ প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

২৬-০১-২১ হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা হয়মন। স্নোিদক ৩য় 

জ্েমণ। তি.এড তডতি, 

স্থায়ীকরদণর কমপ2021 

সোদলর এতসআর স্টনই 
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জনাব জ্মাহাম্মে জ্সায়াইব আলম 

মহসাবরক্ষক, উপদজলা মাধ্যমমক 

মশক্ষা অম স, জ্োহার, ঢাকা 

জন্ম তামরখ: ০১-০১-১৯৭৫ 

এস.এস.মস-২য়-১৯৯২ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৪ 

স্নাতক -২য়-2000 

স্নাতদকাত্তর -২য়-১৯৯৯ 

মবএড-3.57-2020 

মহসাবরক্ষক 

 

২২-০৮-২০০৫ প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

২৬-০১-২১ হাঁ হাঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা  পূরণ হয়মন।  
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জনাব জ্মাহাম্মে নূরুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স 

জ্মলান্দহ, জামালপুর 

 জন্ম তামরখ: ৩১-১২-১৯৭৮ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৩ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৯৬ 

স্নাতক -২য়-১৯৯৯ 

স্নাতদকাত্তর -৩য়-২০০১ 

 

মহসাবরক্ষক 

 

২২-০৮-২০০৫ প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

 

২৬-০১-২১ হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা  পূরণহয়মন, মবএড 

মডমে জ্নই 
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জনাব জ্মাহাম্মে ইয়াজুল হক 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স 

নমড়য়া, শরীয়তপুর। 

জন্ম তামরখ: 01-02-1980 

এস.এস.মস-১ম-1995 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক-২য়-2000 

স্নাতদকাত্তর -২য়-2001 

তিএড-3.57-2020 

মহসাবরক্ষক 22-08-05 প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

 

26-01-21 হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা পূরণ হয়মন।  
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জনাব জ্মাহাম্মে আব্দুল্লাহ আল 

মাহমুে, মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

মসরাজগঞ্জ  সের, মসরাজগঞ্জ  

জন্ম তামরখ: 01-12-1979 

 

 

 

এস.এস.মস-2য়-1994 

এইচ.এস.মস-2য়-1997 

স্নাতক -2য়-2001 

স্নাতদকাত্তর-2য়-2004 

মব.এড-2য়--2018 

মহসাব রক্ষক 

 

24-08-2005 প্রকল্প মহসাব রক্ষক 

01-0৪7-2007 

26-01-21 হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা পূণ ম হয়মন।  



 

ক্র. নাং কম মচারীর নাম, পেমব, কম মস্থল ও 

জন্মতামরখ 

মশক্ষাগত জ্ াগ্যতা চাকুমরদত প্রথম জ্ াগোদনর িথ্য 
 

বতমমান পদের নাম 

ও উক্ত পদে 

জ্ াগোদনরতামরখ 

মনয়মমত 

করদণর 

আদেশ জামরর 

তামরখ 

(প্রদ াজ 

জ্ক্ষদে) 

স্থোয়ীকরণ  

আদে 

তকনো 

চাকুমরকাল 

সদতাষজনক 

মকনা?  

মবিাগীয়/জ্ ৌজ

োরী/দুেদকর 

মামলা আদে 

মকনা? 

(প্রতেয়নপে 

সহ) 

ম ডার পদে 

জ্ াগোেদনর তামরখ 

(ম ডার পদে 

জ্ াগোন/ 

মনয়মমতকরদনর 

তামরখ) 

মতব্য  

পদের নাম জ্ াগোদনর 

তামরখ 

মনদয়াদগর 

িরণ 
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জনাব জ্মা: মাহমুদুল ইসলাম 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

সের, পটুয়াখালী 

জন্ম তামরখ: ১০-০৭-১৯৭৯ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৪ 

এইচ.এস.মস-১ম-১৯৯৬ 

স্নাতক - ২য়-    ২০০১ 

 

মহসাবরক্ষক 

 

২5-০8-২০০৫ প্রকল্প মহসাবরক্ষক 

০১-০৭-২০০৭ 

২৬-০১-২১ হাঁ হাঁ না 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা  পূরণ হয়মন।                                                                  

তি.এড তডতি স্টনই। 2021 

সোদলর এতসআর  োতখল করো 

হয়তন। 
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জনাব জ্মাহাম্মে নুরুমিন 

মহসাবরক্ষক 

উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা অম স, 

কালীগঞ্জ, গাজীপুর 

 জন্ম তামরখ: ২১-১২-১৯৮০ 

এস.এস.মস-১ম-১৯৯৫ 

এইচ.এস.মস-২য়-১৯৯৭ 

স্নাতক -২য়-২০০০ 

স্নাতদকাত্তর -২য়-২০০৫ 

 

মহসাবরক্ষক ২৭-০৩-২০০৬ প্রকল্প মহসাব রক্ষক 

 

০১-০৭-২০০৭ 

২৬-০১-২১ হোঁ হোঁ নাই 26-01-2021 

 

জ্েড-14 

 

ম ডার পদে চাকুমরর 

অমিজ্ঞতা  পূরণ হয়মন। তি.এড 

তডতি এিং 2017 হদি 2020 

সোদলর এমসআর এর  মূলকমপ 

জ্নই।  

 

খসড়া মজেষ্ঠতা তামলকা প্রিয়হনর মক্ষহে মনহনাক্ত িমরিে/মবমি অনুসরি করা েহয়হে; 

(1) মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর (কম মচারী) মনদয়াগ মবমিমালা, 2021 এবাং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 02-01-2023 তামরদখর 05.00.0000.171.04.041.22.1 নাং পে এবাং  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাদগর 19-01-2023 তামরদখর 37.00.0000.071.12.027.22-46 নাং পদের মতামদতর মিমত্তদত জ্জেষ্ঠতা তামলকা প্রণয়ন করা হদয়দে; 

(2) নন-কযোডোর কম মকিমো ও কম মচোরী (স্টেযষ্ঠিো ও পদ োন্নতি) তিতধমোলো, 2011 অনুসরণ করো হদয়দে;  

(3) উন্নয়ন প্রকল্প হইদত রাজস্ব বাদজদট স্থানাতমরত পদের পেিারীদের মনয়মমতকরণ ও জ্জেষ্ঠতা মনি মারণ মবমিমালা, 2005 এবাং 11/10/2010 তামরদখর স্পটীকরণ পমরপে অনুসরণ করা হদয়দে। 


